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Lista temelor propuse pentru 

PROIECTUL DE DIPLOMĂ 
 
ANUL UNIVERSITAR 2016-2017 

Nr 

crt

. 

Conducător ştiinţific Tema propusă 

1.  

Ş.l.dr.ing. Porav Viorica  

Proiectarea constructiv-tehnologică a unei ”jachete pentru bărbaţi” 
Proiectarea constructiv-tehnologică a unei ”scurtă pentru bărbaţi”  
Proiectarea constructiv-tehnologică a unui ”sacou pentru femei”  
Proiectarea constructiv-tehnologică a produsului ”taior pentru 
femei” 
Proiectarea constructiv-tehnologică a produsului ”pardesiu pentru 
bărbați” 
Proiectarea constructiv-tehnologică a produsului ”taior pentru 
adolescente”.  
Îmbunătățirea valorii de prezentare a unui sacou pentru femei, prin 
diferite metode.  
Proiectarea constructiv-tehnologică a produsului sacou din imitație 
de piele, pentru adolescente.  
Proiectarea constructiv-tehnologică a unei ”jachete pentru femei” 
Proiectarea constructiv-tehnologică a produsului ”pardesiu pentru 
femei”. 

2.  

Ş.l.dr.ing. Oana Dorina 

Studiul materialelor textile ţesute şi proiectarea produselor de 
îmbrăcăminte pentru sezonul toamnă-iarnă. 
Studiul materialelor textile ecologice din bumbac şi proiectarea 
unor produse de îmbrăcăminte realizate din aceste materiale. 

3.  

Ş.l.dr.ing. Oana Ioan 

Proiectarea constructiv tehnologică pentru sortimentul palton 
pentru femei.  
Reproiectarea unor produse în vederea scăderii  consumului de 
materii prime.(Sortimente propuse  de studenți). 
Proiectarea unui sistem de fabricație în vederea realizării anumitor 
comenzi de produse. 
Proiectarea constructiv tehnologică a unor produse pentru sezonul 
primăvară-vară sau toamnă-iarnă. 

4.  Ş.l.dr.ing. Șimon Andreea-

Anca 

Proiectarea constructiv-tehnologică a produsului vestă din piele 
pentru bărbați. 
Proiectarea constructiv-tehnologică a unor produse de 
marochinărie din piele combinate cu țesături 

5.  

Ş.l.dr.ing.Bohm Gabriella 

Proiectarea structurală a produsului ......... pentru ......., realizat în 
structură ...................., utilizând maşina de tricotat............. 
Reproiectarea tehnologică şi constructivă a unui produs de 
îmbrăcăminte exterioară pentru.........destinat sezonului 
..................., realizat pe maşina rectilinie de tricotat 
............................. 



Reproiectarea constructivă a unui produs de îmbrăcăminte 
exterioară pentru.........destinat sezonului ..................., realizat pe 
maşina circulară de tricotat ............................. 

6.  

Ş.l.ing.dr.ec. Tripa Simona 

Analiza influenței indicelui ochiului reținut asupra parametrilor de 
structura în cazul tricotului glat cu OR. 
Analiza influenței numărului de ochiuri reținute de pe suprafața 
unui raport dat asupra parametrilor de structura în cazul tricotului 
glat cu OR de indice 1. 

7.  Ș.l. dr.ing. Doble Liliana Îmbunătățirea aspectului produselor vestimentare. Reinterpretarea 
produsului prin brodat, printat utilizând programe specificice. 

8.  Ș.l. dr.ing Șuteu Marius Stabilirea regimurilor optime de lucru, la mașinile din industria 
textila prin tehnica măsurării vibrațiilor. 

 

Director Departament, 
Ş.l.dr. ing. ADINA-VICTORIA ALBU 

 

 

 

 

 

Actualizare aprobată în ședința Consiliului Facultății IEMI din 17.03.2017. 
 

Decan, 
Conf.dr.ing. GABRIEL BENDEA 

 


